
 
 

Klauzula informacyjna Administratora Danych 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 61, 
00-848 Warszawa – dalej: „ZTM”; 

2) z Administratorem można kontaktować się w następujący sposób:  
a) listownie: ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, 
b) pod adresem e-mail: ztm@ztm.waw.pl,  
c) telefonicznie: 22-459-41-00 lub 22-826-82-11, 
d) poprzez platformę ePUAP; 

3) ZTM powołał Inspektora Ochrony Danych – dalej: „IOD”; z IOD może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: 
iod@ztm.waw.pl lub pisemnie na adres siedziby ZTM; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu prowadzenia współpracy w ramach 
zajęć z wychowania komunikacyjnego w szkole; 

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowej współpracy ze szkołą w ramach zajęć z 
wychowania komunikacyjnego; 

6) pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane: 
a) innym podmiotom, w szczególności świadczącym na rzecz ZTM usługi IT, archiwizacji i niszczenia dokumentów, 
b) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa; 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres utrzymywania współpracy w ramach wychowania komunikacyjnego 
prowadzonego w danym roku szkolnym; 

8) posiada Pani/Pan prawo do: 
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii – zgodnie z art. 15 RODO, 
b) sprostowania danych – zgodnie z art. 16 RODO, 
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 17 RODO, 
d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 18 RODO, 
e) przenoszenia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 20 RODO, 
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw związanych z ochroną danych osobowych, w przypadku gdy 

uzna Pani/Pan, że ZTM przetwarza Pani/Pana dane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych; 
9) w celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z ZTM lub z IOD, korzystając ze wskazanych 

powyżej danych kontaktowych; 
10) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO; 
11) przekazane dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, w tym profilowaniu, które mogłoby mieć 

wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub w inny sposób wpływać na Pani/Pana prawa, wolności i obowiązki. 

 


